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General instructions 
 

1. 5 órád van. 

2. Köpeny és szemüveg (védő vagy saját) kötelező végig. 

3. Csak labdával pipettázz! 

4. Vannak közös eszközök 

5. A büretta tiszta, ne pazarolj oldatot és időt elöblítésre! 

6. Oldatokat a lefolyóba öntheted. 

7. Ne zavard a többieket! 

8. Amit újra használsz, alaposan mosd el! 

9. Ha gond van a mágneses kevertetéssel, kérj segítséget a laborasszisztenstől! 

10. A hátlapokra írhatsz piszkozatot. 
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Chemicals and reagents 
Name State Concentration Quantity Placed in Címke 

Task 1 

L-fenilglicin Szilárd Individual 
compound 3,00 g Üvegedényben az 

asztalodon L-PG 

Szalicilaldehid folyadék Individual 
compound 0,1 g 

Az 1 mL-es 
fecskendőben, az 

asztalodon 
SA 

СH3COOH : H2O 
(9:1 v/v) keverék folyadék 

A mixture of 
individual 

compounds 
100 mL 

Műanyag 
edényben vagy 100 
mL-es Erlenmeyer 

lombikban, a 
szűrőnél, 1 db 4 

versenyzőre 

AcOH :H2O 
9 : 1  

Metanol folyadék Individual 
compound 50 mL spriccflaska az 

asztalodon CH3OH 

Deszt. víz folyadék 
Individual 
compound 250 mL spriccflaska az 

asztalodon 
H2O 
dist 

10-
Kámforszulfonsav szilárd 

Individual 
compound 2,5 g üvegedényben az 

asztalodon CSA 

Task 2 

Na2S2O3 folyadék ismeretlen 150 mL üvegedényben az 
asztalodon 

Na2S2O3 
~ 0.001 M 

K2Cr2O7 folyadék 
0,004 M vizes 

oldat (jelretöltés 
után) 

10,0 mL Minta a 100 mL-es 
mérőlombikban K2Cr2O7 

NaOH folyadék 0,25 M vizes 
oldat 5 mL üvegedényben az 

asztalodon 
NaOH 
0.25 М 

Сu3(PO4)2 suspension 

0,007 M 
szuszpenzió 

borátos 
pufferben 

80 mL üvegedényben az 
asztalodon 

Сu3(PO4)2 
suspension 

Keményítő folyadék 1 % vizes oldat 15 mL 
üvegedényben, a 
szűrőnél, 1 db 4 

versenyzőre 
Starch 

timolftalein folyadék 0,2 % vizes-
etanolos oldat 5 mL 

üvegedényben, a 
szűrőnél, 1 db 4 

versenyzőre 

Thymolph-
thalein 
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HCl folyadék 1 М vizes oldat 100 mL 
üvegedényben, a 
szűrőnél, 1 db 4 

versenyzőre 

HCl 
1 M 

KI Folyadék 10 % vizes oldat 70 mL üvegedényben az 
asztalodon 

KI 
10 % 

СH3COOH Folyadék Individual 
compound 2 mL üvegedényben az 

asztalodon СH3COOH 

L- Fenilglicin Vizes 
szuszpenzió − ~ 27 mg 

100 mL-es 
mérőlombikban az 

asztalodon 

Your working 
place number 

 
Equipment and glassware 

## Mi Hány Hol 
Task 1 

Az asztalodon 
 50 mL gömblombik  1 Befogatva 
 25 mL gömblombik 1 - 

 1 mL fecskendő szalicilaldehiddel  1 - 
 2 mL fecskendő  1 - 
 10 mL fecskendő 1 - 
 Keverőbaba /Magnetic stir bar 1 Az 50-es lombikban 
 Üvegszűrő  2 - 
 Spatula 1 - 
 Üvegdugó  1 Az 50-es lombikban 
 Portölcsér 1 - 
 Csavaros fiola a helyed számával 1 - 
 Petri-csésze 2 - 
 Visszafolyós hűtő 1 Az állványon 

befogatva, hűtővízre 
kötve 

 Üvegbot 1 - 
Közös asztalokon 

 Mérleg / balances 1 db 8 versenyzőre Asztalokon 
 Keverős rezsó 1 db 2 versenyzőre Az asztalon két 

munkahely között 
 Vízfürdő 1 db 2 versenyzőre A rezsón 
 250 mL gömblombik 1 db 4 versenyzőre A munkahelyeknél 

felszerelve  T-elágazás  1 db 4 versenyzőre 
 Vízlégszivattyú 1 db 4 versenyzőre 
 Mágnes 1 db 4 versenyzőre A munkahelyed vas 

állványán??? 
 Kristályosító tál /crystallizing dish 1 db 4 versenyzőre Asszisztenst kérdjed 
 Papír a bemérésekhez - Mérlegnél 

Problem 2 
Az asztalodon 

 Büretta 1 - 
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 Kis tölcsér a büretta feltöltésére 1 - 
 100 mL mérőlombik 2 - 
 1 mL műanyag Pasteur 3 - 
 50 mL mérőhenger 1 - 
 Nagy tölcsér a szűréshez 1 - 
 Szűrőpapír 2 - 
 10.00 mL hasas pipetta 1 - 
 5.00 mL hasas pipetta 1 - 
 10 mL osztott pipetta 1 - 
 250 mL Erlenmeyer 2 - 
 Kukapohár 1 - 
 1 mL fecskendő 1 - 
 Osztásos kémcső a sósav mérésére 1 - 
 Pipettalabda 1 - 
 Fólia 1 - 
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Global Harmonization System (GHS) codes 
 

Compound Name Danger pictogram GHS code 

OH

O

NH2

 
L- Phenylglycine - - 

OH

O

 
Salicylic aldehyde 

   
H302, H411 

CH3COOH Acetic acid 
  

Н226, Н290, 
Н314 

MeOH Methanol 
 

H225, Н301, 
Н311, Н331, 

Н370 

OHO3S  

Camphorsulfonic acid 
 

Н290, Н314, 
Н318 

K2Cr2O7 Potassium dichromate 

 
 

H272, H301, 
H312, H317, 

H320 

Na2S2O3 Sodium thiosulfate - - 

KI Potassium iodide 
 

H372 

(C6H10O5)n Starch - - 

NaOH Sodium hydroxide 
 

Н290, Н314, 
Н318 

HCl Hydrochloric acid 
 

H290, H314, 
H335 

O

O

HO

OH

 

Thymolphthalein - - 

javascript:OpenWin('/ghs-pictogram','height=500,width=780,scrollbars=yes,menubar=no,resizable=1,toolbar=no,status=no')
javascript:OpenWin('/ghs-pictogram','height=500,width=780,scrollbars=yes,menubar=no,resizable=1,toolbar=no,status=no')
javascript:OpenWin('/ghs-pictogram','height=500,width=780,scrollbars=yes,menubar=no,resizable=1,toolbar=no,status=no')
javascript:OpenWin('/ghs-pictogram','height=500,width=780,scrollbars=yes,menubar=no,resizable=1,toolbar=no,status=no')
javascript:OpenWin('/ghs-pictogram','height=500,width=780,scrollbars=yes,menubar=no,resizable=1,toolbar=no,status=no')
javascript:OpenWin('/ghs-pictogram','height=500,width=780,scrollbars=yes,menubar=no,resizable=1,toolbar=no,status=no')
javascript:OpenWin('/ghs-pictogram','height=500,width=780,scrollbars=yes,menubar=no,resizable=1,toolbar=no,status=no')
javascript:OpenWin('/ghs-pictogram','height=500,width=780,scrollbars=yes,menubar=no,resizable=1,toolbar=no,status=no')
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Hazard statements codes 
 
Physical hazard 
H225 - Highly Flammable liquid and vapour 
Н226 - Flammable liquid and vapour 
H272 - May intensify fire; oxidizer 
Н290 - May be corrosive to metals 
Health hazard 
Н301 - Toxic if swallowed 
Н302 - Harmful if swallowed 
Н311 - Toxic in contact with skin 
Н312 - Harmful in contact with skin 
Н314 - Causes severe skin burns and eye damage 
Н317 - May cause an allergic skin reaction 
Н318 - Causes serious eye damage 
Н320 - Causes eye irritation 
Н331 - Toxic if inhaled 
Н370 - Causes damage to organs 
Н372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure 
Environmental hazard 
Н411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects 
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1. feladat A konfiguráció “inverziója” 
Az optikailag aktív α-aminosavak adják a “királis aminosav-készletet”, ami nagyon hasznos 
kiindulási anyagokat ad a gyógyszerek, enantioszelektív katalizátor-ligandumok, és szerves 
reagensek előállításához. De egy komoly hátrányuk van, hisz jellemzően csak egy α-
aminosav enantiomer érhető el könnyen (természetes, vagy iparilag gyártott), és ez gond, ha 
mindkét enantiomerre szükség van. Egy megoldási lehetőség az enantiomer racemizációja, 
majd a kapott keverék elválasztása. Többször ismételve az eljárást, formálisan az α-
aminosav konfigurációja “invertálható”. A feladat során épp ezt az eljárást fogod használni, 
hogy L-fenilglicinből D-fenilglicin sót kapj. 

 
Eljárás 
1. lépés: Helyezz 3,00 g L-fenilglicint egy 50 mL-es gömblombikba a portölcsér 
segítségével! Adj hozzá 20 mL ecetsav-víz keveréket (AcOH / H2O = 9 : 1 v/v) a 10 mL-es 
fecskendővel! Hevítsd a keveréket forrásban levő vízfürdőben amíg homogén szuszpenzió 
nem keletkezik! Ezután adj hozzá 0,1 mL szalicilaldehidet (SA) az 1 mL-es fecskendővel, 
és folytasd a keverék hevítését a forró vízben, mágneses keverés közben 2 órán át! (Kezdd 
el a 2. feladatot a hevítés közben!) Ha letelt a hevítés ideje, dugózd le a lombikot, és hűtsd 
le a kristályosító tálban jéggel! (Jeget a laborasszisztenstől kell kérni). Az üvegszűrőn szűrd 
le a hűtés során kapott kristályos А anyagot, mosd metanollal és 1-2 percig a szűrő 
légáramával szárítsd! Vidd át az А terméket az egyik, helykódoddal felcímkézett Petri-
csészére! 
 
2. lépés: Mérj ki 1,30 g А terméket a 25 mL-es gömblombikba (a többi terméket hagyd a 
Petri-csészében, és pár perccel a vége előtt tedd át az előre megmért tömegű, kódoddal 
felcímkézett csavaros tetejű edénybe). Adj a lombikba 2,30 g of kámforszulfonsavat (CSA) 
(képlet a biztonsági lapon) és 4 mL desztillált vizet a 2 mL-es fecskendővel! Melegítsd 
reflux alatt kevertetve a kapott keveréket a vízfürdőben, amíg átlátszó nem lesz. Dugózd le a 
lombikot, és hűtsd szobahőmérsékletre! Tartsd a lombikot a jeges kristályosítótálban 20 
percig, hogy a B termék kristályosodjon! Szűrd le a terméket az üvegszűrőn, mosd 
minimális mennyiségű metanollal, és szárítsd a szűrőn 1-2 percig! Eztán vidd át a terméket 
a másik Petri-csészébe, aminek a felirata «For product B»! 
 

2. feladat Pope-Stevens módszer 

A szintetikus alkalmazhatóság másik korlátja az aminosavaknál a tisztaság. Általában 1H 
NMR és HPLC APCI MS segítségével ellenőrzik a tisztaságot, ami az esetek 80 %-ban 
nagyon hatékony, de a jelet nem adó sókat és szolvátokat nem méri. Az aminosav nagy 
tisztasága az 1H NMR és HPLC APCI alapján a homogenitását (szerves szennyezők 
hiányát) jelzi, de nem a valódi tisztaságát. A probléma megoldható titrálást és elemanalízist 
használva. Az 1939-es Pope-Stevens titrálás még mindig elég gyakran használt eljárás. A 
feladat során egy minta tömegszázalékos L-fenilglicin tartalmát kell meghatároznod így. 
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A nátrium-tioszulfát pontos koncentrációjának meghatározása 
A kapott kálium-dikromát-oldatból készíts törzsoldatot a 100 mL-es mérőlombikban, és jól 
keverd össze! Vegyél ki egy 5,0 mL-es részletet hasas pipettával a kapott törzsoldatból a 
titrálólombikba, adj hozzá az osztott kémcsővel 5 mL 1 M sósavoldatot, és 7,5 mL 10 % KI-
oldatot a 10,0 mL-es osztott pipettával! Fedjed le a lombikot a fóliával és hagyd 5 percig 
állni! Eztán titráld a keveréket a nátrium-tioszulfát-oldattal halványsárga színig! Adj hozzá 
3-4 csepp keményítőoldatot, és folytasd a titrálást elszíntelenedésig! Szükség szerint 
ismételd a titrálást! Írd le az eredményeid, és add meg a végső átlagfogyásod (V0)! 
 
Vakpróba 
Öntsd ki a kálium-dikromát-oldatot, és alaposan mosd ki a lombikot! Tegyél kb 10 mL 
deszt. vizet a tiszta 100 mL-es lombikba, adj hozzá 1-2 csepp timolftalein-oldatot és 
cseppenként 0,25 М NaOH-oldatot a kék szín megjelenéséig! Ekkor adj hozzá 
mérőhengerrel 40 mL-t a réz-foszfát-szuszpenzióból (előtte jól rázd fel)! Keverd jól össze, 
és töltsd jelig! Szűrd a lombik tartalmát az egyik szűrőpapírkorong segítségével egy titráló 
Erlenmeyerbe (a lombikot öblítsd el a szűrlet első, kevesebb, mint 5 mL-es részletével). A 
szűrlet feltétlenül legyen teljesen átlátszó, zavarosság esetén ismételd meg a szűrést! A 
kapott szűrletből vegyél egy 10,0 mL-es részletet egy tiszta Erlenmeyerbe a hasas 
pipettával! Adj hozzá 0,4 mL jégecetet az 1 mL-es fecskendővel, és 7,5 10 %-os KI-oldatot! 
Fedjed le a fóliával 5 percre! Adj hozzá 3-4 csepp keményítőoldatot, és titráld a lombik 
tartalmát a nátrium-tioszulfát-oldattal a kék szín eltűnéséig és az oldat teljes 
elszíntelenedéséig! Szükség szerint ismételd a titrálást! Írd le az eredményeid, és add meg a 
végső átlagfogyásod (V1)! 
 
A tömegszázalékos aminosavtartalom meghatározása 
Az előre kimért L-fenilglicint a helyszámoddal felcímkézett 100 mL-es mérőlombikban 
találod vizes szuszpenzió formájában (a bemért tömeg is a címkén szerepel). Adj hozzá kb. 
10-20 mL deszt. vizet, 1-2 csepp timolftalein-oldatot, és cseppenként 0,25 М NaOH-oldatot 
amíg a megjelenő kék szín legalább 5 percig megmarad! Keverd az oldatot amíg az 
aminosav teljesen feloldódik! Ezután adj hozzá mérőhengerrel 40 mL-t a réz-foszfát-
szuszpenzióból (előtte jól rázd fel)! Keverd jól össze, és töltsd jelig! Tedd félre kb. 15 
percre! Szűrd a lombik tartalmát az egyik szűrőpapírkorong segítségével egy titráló 
Erlenmeyerbe (a lombikot öblítsd el a szűrlet első, kevesebb, mint 5 mL-es részletével). A 
szűrlet feltétlenül legyen teljesen átlátszó, zavarosság esetén ismételd meg a szűrést! A 
kapott szűrletből vegyél egy 10,0 mL-es részletet egy tiszta Erlenmeyerbe a hasas 
pipettával! Adj hozzá 0,4 mL jégecetet az 1 mL-es fecskendővel, és 7,5 10 %-os KI-oldatot! 
Fedjed le a fóliával 5 percre! Titráld a kapott keveréket a nátrium-tioszulfát-oldattal 
halványsárga színig! Adj hozzá 3-4 csepp keményítőoldatot, és folytasd a titrálást 
elszíntelenedésig! Szükség szerint ismételd a titrálást! Írd le az eredményeid, és add meg a 
végső átlagfogyásod (V2)!  

Mi volt a reakcióban keletkező jód titrálására fogyott tioszulfát térfogata? 
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Answer sheets 
 

Task 1. Configuration “inversion” 

1.1. Írd fel a kámforszulfonsav (CSA), és az А és В termékek szerkezetét! A fenilglicin 
(PG) sók oldhatósága vízben 25 °С-on: 
L-PG×1S-CSA: 150 g / 100 mL; L-PG×1R-CSA: 5,7 g / 100 mL.  
 

CSA A B 
 
 
 
 
 
 

  

 
1.2. Töltsd ki a táblázatot: 
Az A termék tömege, g  
Az A termék termelése, %  
A B termék tömege, g  
A B termék termelése А-ból, %  
A B termék termelése L-PG-ből, %  
 
1.3. Mi a szalicilaldehid szerepe az L-PG A-vá alakítása során: 

 Reagens  Az L-PG oldhatóságát AcOH-ban 
javító anyag  Katalizátor 

 
1.4. Írd fel az L-PG A-vá alakításának mechanizmusát: 
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1.5. Bizonyos aminosavak nem képesek gyorsan reagálni az L-PG A-vá alakításának 
megfelelő körülmények között. Rendezd az alábbi aminosavakat CSÖKKENŐ sorba a L-
PG A-vá alakításával analóg reakcióban mutatott sebességük szerint! A sorrendben tüntesd 
fel az L-PG helyét is! 

NH2

O

OH
NH2

O

OH
NH2

O

OH
NH2

O

OH

1 2 3 4F3C

S

 
Sorrend: _______________________________________ 
 
1.6. Válaszd ki, hogy az itt felsorolt aldehidek közül melyiket lehet jelentős hátrány nélkül, 
vagy várhatóan hatékonyabb L-PG A-vá alakítás mellett használni a szalicilaldehid helyett! 

O O

HO

O

O O O
N

O

OH

OH

1 2 3 4 5 6  
szám(ok): _______________ 
 
Task 2. Pope and Stevens method 

2.1. Írd fel a tioszulfát koncentrációjának meghatározása során lejátszódó reakciók 
egyenleteit: 

 
 
 
 
 
 

2.2. Írd le a tioszulfát koncentráció-meghatározásának eredményeit 

Bürettaállás, mL Fogyás, mL 
Kezdeti Végső 

   

   

   

   

 

Felhasznált fogyás, V0: _______ mL. 
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2.3. Számítsd ki a tioszulfát koncentrációját! 
 
 

C = ___________ mol/L 
 

 
2.4. Írd fel az aminosav meghatározása során lejátszódó reakciók egyenleteit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Rajzold fel a szuszpenzió és az 
aminosav-oldat összekeverése után kapott 
vizes oldatban található réz-tartalmú 
vegyület szerkezetét 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.6. Írd le a vakpróba eredményeit  

Bürettaállás, mL Fogyás, mL 
Kezdeti Végső 

   

   

   

   

 

Felhasznált fogyás V1: _______ mL. 
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2.7. Írd fel az aminosavas mérés eredményeit 

Bürettaállás, mL Fogyás, mL 
Kezdeti Végső 

   

   

   

   

Felhasznált fogyás V2: _______ mL. 
 
2.8. Vezesd le az összefüggést, amivel megkaphatod a tömegszázalékos fenilglicin-tartalmat 
a minta tömege, a tioszulfát koncentrációja, és a fogyások és bemérési térfogatok 
függvényében! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9. Számítsd ki a minta tömegszázalékos fenilglicin-tartalmát 
 
 
 
2.10. Az alábbi aminosavak közül válaszd ki a Pope-Stevens módszerrel nem mérhetőeket! 
 

NH2

O

OH

O

HO
NH2

O

OH

O

OHH2N

NH2

O

OHHS

1 2 3 4

NH2

O

OH
S

5  
Aminosav szám(ok): ______________________ 
 


